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rajobraz polski oglądamy najczęściej z okna komfortowego
pojazdu mechanicznego. Uciekająca wstęga drogi rozwija
przez oczyma statystycznego Polaka bezpłatny film, który powtarzany
nawrotami kolejnych sekwencji utrwala obraz rodzinnego kraju
w świadomości wielu tysięcy rodaków. (…) W scenerii powtarzających
się elementów następuje szybkie znudzenie krajobrazem. Widz nie
spostrzega migających słupów sieci elektrycznej, tysięcy typowych
domków, sklepów czy zagonów rolnych. Monotonne doznania „usypiają”
uwagę obserwatora. Znaki występują w formie gotowych, skonwencjonalizowanych obrazów, pojawiających się na moment w świadomości,
a często poruszających jedynie podświadomość widza. Ciągi obrazów
następują przypadkowo, a z kalejdoskopu przeżywanych doznań
wyłania się dramaturgia zamierzona przez projektantów trasy.

2

Uwaga widza wzrasta automatycznie w miejscach szczególnej
koncentracji urządzeń technicznych, przedmiotów kultowych czy
interesujących obiektów architektonicznych. Z obojętnego tła, z wielości
wizualnych znaków uwaga podróżnego wybiera często przedmioty mało
ważne, szczegóły umykające potocznemu spostrzeganiu, podporządkowując je dramaturgii swoistego przeżywania spektaklu przez indywidualną jednostkę. Happening podróży wciąga jej uczestnika do czynnego
przeżywania napotkanych obrazów, a intencjonalne selekcjonowanie
obrazów pozwala widzowi określić niepowtarzalną dramaturgię trasy.
(…) Droga stanowi miejsce stałego przebywania człowieka i dlatego
w szczególności pełni rolę swoistego forum, umożliwia kontakty,
ułatwia porozumiewanie się ludzi, przekazywanie informacji, sygnałów
wizualnych, symboli wiary, ogłoszeń itp. Ze względów utylitarnych
człowiek tworzy wokół drogi struktury architektoniczne, wznosi domy,
zabudowania gospodarskie, sklepy, gospody, urzędy, zakłady produkcyjne, a także umieszcza (najczęściej w osi drogi) dominujące nad trasą
wieże kościołów czy kominy nowoczesnych zakładów przemysłowych.
Ze względu na przyczynę ich powstawania ZNAKI stworzone przez

człowieka możemy podzielić na techniczne, magiczne i użytkowe. Do
technicznych, poza samą drogą, jej kształtem geometrycznym i nawierzchnią, należą znaki drogowe, drogowskazy, tablice miejscowości,
mosty, przepusty, itp. Do magicznych zaliczyć wypada przede wszystkim
kościoły, kapliczki, figury i krzyże rozmieszczone najczęściej na skrzyżowaniach dróg i odpędzających „złe moce”, a także hasła i reklamy,
tablice ogłoszeniowe, czy strachy na wróble. Najliczniejszą grupę
znaków stanowią obiekty użytkowe, domy, zabudowania gospodarskie,
sklepy, gospody, przystanki PKS, stacje benzynowe, kioski, ogrodzenia,
linie energetyczne, i inne położone w pobliżu drogi obiekty użytkowe.
Droga KIELCE – WŁOSZCZOWA należy do typowych tras komunikacyjnych, jakich wiele w naszym kraju. Wszystko tu statystycznie
średnie. Sama trasa, o fantastycznym, niewytłumaczonym technicznie
kształcie zbyt ostrych miejscami łuków, jej nawierzchnia mimo modernizacji nie wszędzie jednakowo równa, gdzieniegdzie pozbawiona poboczy, znaki drogowe czasem nadmiernie zagęszczone, a czasem nieobecne, domy jednakowo „nowoczesne”, typowe i brzydkie, pojazdy i ludzie
jednostajnie dążący w różnych przeciwstawnych kierunkach, kapliczki
na skróconych wiekiem słupkach, krajobrazy szare, niezmiennie „pracujące na kawałek chleba” z niebem pochylającym się nad tą ziemią.
Wystawa fotografii dokumentalnej ma za zadanie przedstawić bez komentarza i oceny prawdziwy stan polskiego krajobrazu,
bałagan i natłok elementów bez określania hierarchii ważności ani
też walorów wizualnych ZNAKÓW. Dla przejrzystości obiekty zgrupowano na 25 planszach tematycznych, co pozwala zestawić formę
i częstotliwość występowania elementów w krajobrazie. Wystawa
KIELCE – WŁOSZCZOWA jest (…) wystawą fotografii dokumentalnej
rejestrującą warunki życia, wypoczynku i otoczenia rodziny polskiej. 1
KIELCE – WŁOSZCZOWA. Wystawa fotografii dokumentalnej Pawła Pierścińskiego,
Galeria BWA Kielce 1982, w: Paweł Pierściński – Czas Krajobrazu, s. 194.
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Takie były intencje Pawła Pierścińskiego (1938 – 2018) i jego
koncepcja, według której precyzyjnie zrealizował wystawę KIELCE – WŁOSZCZOWA. Wystawa ta stanowi niezwykle cenny i jedyny
w swoim rodzaju dokument, wszechstronnie określający charakter
i stan przeciętnego fragmentu polskiego krajobrazu kulturowego,
z przełomowego i symbolicznego roku 1981. Obecnie po niemal
40 latach od jej powstania, po transformacji ustrojowej i na etapie
wznoszącej fali rozwoju, jaki – w dużej mierze dzięki funduszom z Unii
Europejskiej – przechodzi obecnie nasz kraj, Fundacja im. Kieleckiej
Szkoły Krajobrazu postanowiła zrealizować analogiczną, współczesną
prezentację, nawiązującą zarówno do koncepcji jak i do formy tej,
kultowej już, wystawy Mistrza. W tym celu został zorganizowany plener
fotograficzny, kuratorsko prowadzony i koordynowany przez Krzysztofa
Zająca, znanego artystę fotografika i Prezesa Zarządu Fundacji. Jego
zamierzeniem było zidentyfikowanie miejsc, które utrwalił w swoich
kadrach Paweł Pierściński oraz udokumentowanie ich aktualnego wyglądu, a w rezultacie – stworzenie kolejnego, fotograficznego „raportu”
na temat materialnej kondycji naszego kraju. Kierując się techniczną
wskazówką Pawła Pierścińskiego: Orientacyjny i subiektywny podział
na tematy ma za zadanie jedynie uporządkowanie problemów, a nie
ich autorytatywne poszufladkowanie 2 , Organizatorzy ograniczyli ilość
tematów do 17 (zachowanych w zestawie z Kolekcji BWA w Kielcach)
rezygnując, z różnych powodów, z następujących: Pawilony i sklepy,
Drzwi i okna, Punkty pobierania wody, Linie energetyczne, Wapienniki,
Strachy na wróble, Spotkani w drodze, Różne. Niektóre z tych tematów,
jak chociażby Strachy na wróble – przestały w zasadzie współcześnie
istnieć – choć 39 lat temu Paweł Pierściński sfotografował przy tej
trasie 66 takich obiektów (!), z czego na pierwotnej wystawie pokazał
ich 27 na trzech planszach. Podobnie nieobecne są wapienniki, czy
punkty poboru wody, obecnie powszechnie czerpanej z wodociągów.
2

Jak wyżej, s. 194.

Do twórczego dialogu z Mistrzem Kieleckiej Szkoły Krajobrazu
zgłosiło się 20 fotografików. Każdy z nich swoje twórcze działania
zmuszony był poprzedzić etapem wręcz „detektywistycznym”. Droga
z Kielc do Włoszczowy uległa bowiem sporym modyfikacjom –
łącznie z częściową zmianą trasy na kilku odcinkach. Obrosła także
w nową infrastrukturę oraz w liczne znaki rosnącej zamożności,
zarówno państwa, jak i jego obywateli. Wszyscy uczestnicy dostosowali się do drugiego punktu systemu identyfikacji zdjęć Pawła
Pierścińskiego: na jego planszach, pod każdym zdjęciem pierwsza
cyfra oznacza numer archiwalny fotografii (z 847 wykonanych –
z których na wystawie pokazanych zostało 364), druga – kilometr
ze szkicu sytuacyjnego trasy, na którym została wykonana.
Całość nowej wystawy poplenerowej „Konteksty: KIELCE –
WŁOSZCZOWA 2020”, pokazana w konfrontacji z oryginalną wystawą
Pawła Pierścińskiego, nie tylko uświadamia ogrom – na miarę skoku
cywilizacyjnego – zmian, jakie zaistniały w Polsce. Dostarcza także przyjemności obcowania z wieloma znakomitymi zdjęciami, zarówno klasyka
polskiej fotografii krajobrazowej, jak i inspirujących się nimi artystów.
To również cenny dokument i twórcze wyzwanie; mamy
nadzieję, że za kolejne 40 lat ktoś je podejmie i zechce trzeci raz
fotograficznie zdiagnozować ten fragment polskiej przestrzeni…

Stanisława Zacharko-Łagowska
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ROBERT

JANUSZ

JOANNA

ANDRE

DROBISZ

FEIL

Z zawodu inżynier chemik, absolwent Politechniki Poznańskiej, prezes firmy ANDRE
ABRASIVE ARTICLES w Kole. Jest współzałożycielem Kolskiego Klubu Fotograficznego
FAKT im. prof. T. Cypriana, w którym przez
wiele lat pełnił funkcję prezesa, organizując
między innymi konkurs PORTRET i Kolskie
Spotkania z Fotografią. Zajmuje się głównie
aktem, portretem, fotografią kreacyjną.

Rocznik '87, fotografik pochodzący z Rudy
Śląskiej. Student Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie.
Członek Śląskiego Towarzystwa Fotograficznego. Poszukiwacz dobrej myśli.

Urodziłam się 7 marca 1959 roku w Gdańsku.
Studiowałam architekturę na Politechnice Gdańskiej. Od 10 lat zerkam przez
obiektyw. Lubię świat z wzajemnością.

Swoje prace prezentował na kilkudziesięciu
wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz w albumach i publikacjach
poświęconych fotografii, takich jak:
„Powroty sentymentalne”,
„Akt w polskiej fotografii”,
„Fotografowie Wielkopolski”,
„Cień w sztuce decentryzmu”.
Odznaczony medalem Fotoklubu RP
„Za zasługi dla rozwoju twórczości fotograficznej” oraz statuetką „Kreator Fotografii”
przyznaną przez WBPiCAK w Poznaniu.
Od 2007 r. jest członkiem Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów
Fotografików. Mieszka w Koninie.

W swoich pracach często porusza
temat pamięci i relacji – zarówno tych
międzyludzkich, jak i relacji pomiędzy
człowiekiem a jego otoczeniem.
Były kurator gliwickiej „Galerii na 6” oraz
współtwórca Festiwalu Fotografii w Technikach Dawnych i Alternatywnych. Bierze
czynny udział w wydarzeniach artystycznych
na terenie całego kraju i poza nim.

DAMIAN

IWONA

PAWEŁ

GANSZCZYK

GERMANEK

JAŃCZYK

Urodzony w 1985 r. w Zabrzu. Z wykształcenia
technik elektryk, pracuje w zawodzie. Fotograf
hobbysta. Od około 10 lat fotografia jest
jego główną pasją. Angażuje się w różne
projekty fotograficzne. Współautor i organizator Festiwalu Fotografii w Technikach
Dawnych i Alternatywnych (2016-2019).

Urodzona w 1969 roku, mieszka i pracuje na
Śląsku. Z wykształcenia pedagog. Jest studentką Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, członkiem Związku
Polskich Artystów Fotografików, animatorką
zajęć plastycznych i fotograficznych w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych.

Brał udział w wielu wystawach zbiorowych.
Dwukrotnie pokazał poprzemysłowy krajobraz Śląska na wystawach indywidualnych:
w 2017 roku „Śląsk” – fotografie w technice
gumy chromianowej i w 2020 roku „O.S.”.

Z fotografią jest związana od wielu lat.
Łączy ją chętnie z innymi dziedzinami
aktywnej wypowiedzi artystycznej.

Były radiowiec, przepracował z mikrofonem
kilkanaście lat. Zarówno w radiu, jak i relacjonując plenerowe wydarzenia, czuje się jak ryba
w wodzie. Przez ponad dekadę był rzecznikiem
prasowym jednego z największych klubów
sportowych w Polsce, spikerem na meczach,
także na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Zapowiadał mecze m.in. wielkiego Realu
Madryt z Cristiano Ronaldo oraz wielkie
gwiazdy muzyki, jak np. Depeche Mode.

Specjalizuje się w dawnych technikach
fotograficznych, takich jak guma, a także
eksperymentuje z różnymi materiałami
fotograficznymi naświetlanymi w zabytkowych
aparatach; żartobliwie nazywa to nurtem
„Bylecografii”. Współzałożyciel i członek
grupy fotograficznej „O/S” skupiającej
fotografów na terenie aglomeracji Śląskiej.

W swej twórczości chętnie sięga do starych
archiwów fotograficznych, nawiązując
obrazowy kontakt wielopokoleniowy.
Tworzy między innymi książki artystyczne
i instalacje. Jest pomysłodawczynią projektu
Klaser oraz Pracowni Fotografii Alternatywnej.

Fotografią interesował się od zawsze, a od kilku
lat zajmuje się nią zawodowo. Specjalizuje się
przede wszystkim w fotografii sportowej, jego
zdjęcia można znaleźć w największych sportowych gazetach i serwisach internetowych
w kraju. Stale współpracuje z jedną z najlepszych agencji fotografii sportowych w Polsce.
Doskonale czuje się w fotografii reportażowej oraz koncertowej. Jego fotografie
zostały wyróżnione w kilku konkursach
fotograficznych, także międzynarodowych.
Brał udział między innymi w Interdyscyplinarnym Konkursie Plastycznym Województwa
Świętokrzyskiego Przedwiośnie 2020, a jego
fotografie prezentowane były w Biurze
Wystaw Artystycznych w Kielcach. W fotografii lubi emocje, prostotę i wychodzenie
poza ramy narzuconych standardów.
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ANNA

STANISŁ AW ZBIGNIEW

RYSZARD

K ALETA

K AMIEŃSKI

K ARCZMARSKI

Członek Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski. Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za wybitne osiągnięcia artystyczne za rok
akademicki 2018/2019 i 2019/2020. Trzykrotna
stypendystka rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W roku 2020 za całokształt pracy artystycznej otrzymała nagrodę
rektora UJK. Absolwentka liceum plastycznego
w Kielcach, obecnie studentka Instytutu Sztuk
Wizualnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku sztuki plastyczne.

Urodzony w Radomiu w 1951 roku. Studia: Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie,
1970-1975. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem,
fotografią. Ponad 30 wystaw indywidualnych
w Polsce, a także na Węgrzech, w Niemczech,
Holandii i USA (wystawa fotografii).

Urodzony 6.04.1957 w Gdyni. Ukończył studia
na UMCS w Lublinie. Członek rzeczywisty ZPAF
od 2001. W latach 2003-2017 prezes Okręgu
Lubelskiego ZPAF. Od 1984 roku jest członkiem Foto Klubu Ziemi Chełmskiej. Pracował
jako nauczyciel. Był fotografem w muzeum
w Chełmie 1996-2015, prowadził zakład
fotograficzny przy ul. Lwowskiej 26 w Chełmie.

Jest autorką szeregu prac fotograficznych,
malarskich i graficznych. Bierze czynny
udział w wydarzeniach artystycznych
na terenie całego kraju i poza nim.
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W latach 1975-1987 pracował jako asystent
i adiunkt na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie; w 1989 rozpoczął pracę w Politechnice
Radomskiej – obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny; wykłada rysunek
i malarstwo na wydziale sztuki, profesor.
Organizator wystaw polskiego rysunku
współczesnego (1978-2007). Publikuje
teksty o kulturze i sztuce oraz fotografie
(„Arteria”, „Miesięcznik Prowincjonalny”,
„Zeszyty naukowo-artystyczne Wydziału
Malarstwa ASP w Krakowie”, „Wiadomości
ASP w Krakowie”, „Moja Garbatka”, „Zeszyty
Literackie”, „Podkowiański Magazyn Kulturalny”, „Konteksty”, „Pokaz”, „Radomskie
Studia Humanistyczne”, a także w książkach
i katalogach wystaw). Współzałożyciel
pisma o kulturze „Miastotwórczość”.
kamienski@kamienski.eu

Instruktor, mistrz fotografii, żeglarz i podróżnik. Ważniejsze cykle fotograficzne:
„Świat żagli”, „Nocne pejzaże”, „Prawosławie”, „Dotyk światła”, „Kartki z podróży
– Armenia, Tajlandia, Szkocja, Indonezja”,
„Polesie” – Ukraina 2013-17, „Trzy sonety” – Krym 2013, „Z pogranicza…” 2020.
W 2005 roku wydał autorski album fotografii
wykonanych za pomocą camera obscura „Dotyk światła”. Organizator warsztatów i plenerów
fotograficznych, między innymi: „Wielkiego formatu i technik alternatywnych Pizuny”, „Chełm”,
oraz spotkania „Na styku” – Ukraina 2016-2018.
Dwukrotny laureat Chełmskiej Nagrody
KAJA – jako twórca i animator kultury. W 2017
za działalność artystyczną i upowszechnianie
kultury odznaczony medalem Gloria Artis.
Stworzył w Chełmie autorską galerię fotografii
ATELIER, którą prowadzi od ponad 23 lat.
Kolekcjoner fotografii, odtworzył w swoim
domu XIX-wieczne studio fotografii portretowej. Od 2015 działa jako fotograf niezależny.

TOMASZ

WALDEMAR

MAŁGORZATA

KOZŁOWSKI

KOZUB

SA JKIEWICZ-KRĘT

Kielczanin, z zawodu inżynier, z zamiłowania
artysta – poeta, fotograf, malarz. Karierę
artystyczną rozpoczął wiele lat temu, pisząc
erotyki. Później przyszła fascynacja fotografią.
Jego talent i umiejętności fotograficzne zostały
docenione przez jury w wielu konkursach.

Kielczanin. Absolwent Państwowego Liceum
Sztuk Plastycznych im. J. Szermentowskiego
w Kielcach – matura w 1976 roku. Studiował
na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom
z malarstwa pod kierunkiem profesora
Stanisława Borysowskiego w 1984 roku.

Urodzona we Wrocławiu, absolwentka Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Informatyki
i Zarządzania oraz Studium Sztuki Fotografii
Akademii Anima Mundi w Oświęcimiu.
Obecnie mieszka, działa i tworzy w Kielcach.
Jej fotografie prezentowane były na wystawach
indywidualnych i zbiorowych – w tym: „Uchwycić niewidoczne” – indywidualna wystawa
fotografii cyfrowej połączona z prezentacją
poezji autorki, Osiedlowy Klub Kultury KSM
„Słoneczko”, 19.03.2015, Kielce; indywidualna
wystawa fotografii połączona z prezentacją
poezji, Ośrodek Kultury „Ziemowit”, 14.01.2016,
Kielce; „Jawa, która stała się pasją” – indywidualna wystawa fotografii analogowej, Osiedlowy
Klub Kultury KSM „Słoneczko”, 18.06.2017, Kielce; udział w wystawach fotografii w technikach
dawnych i alternatywnych, 2017, 2018 i 2019,
Zabrze; Salon „M”, Ośrodek Kultury „Ziemowit” 2016 i 2017, Kielce; doroczne wystawy
Kapitał Sztuki – Suplement 2017 i 2018, BWA
Kielce; „Spotkanie” – wystawa malarstwa Anny
Chmiel i fotografii Małgorzaty Sajkiewicz-Kręt,
Galeria Sklep ze Sztuką, 19.05.2018, Kielce;
wystawa „Krajobraz z blizną”, 06.11. 2018, BWA
Kielce; pokonkursowe wystawy Przedwiośnie
2018 i 2019, BWA Kielce. Prace plastyczne
(malarstwo, rysunek, grafika i fotografie)
prezentowała również na dorocznych wystawach plastycznych Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych w Muzeum Historii Kielc.

Miał kilka wystaw indywidualnych, najważniejsze to: „Czaruje i mami”, WDK Kielce
2011; „Z wnętrza”, Kraków 2012; „Aktorzy
teatru”, Kielce 2015. Brał udział w kilkunastu
wystawach zbiorowych. W międzyczasie
mierzył się z rzeźbą i malarstwem.
Rozwija również swoje zdolności prozatorskie;
na rynku wydawniczym są opowiadania
pt. „Remedium” i „Salvator”, w przygotowaniu
kolejne. Swoje zamiłowania plastyczne i literackie chętnie wiąże, tworząc prace mieszane.

Od 1986 roku wykładowca akademicki.
Obecnie profesor na Politechnice Świętokrzyskiej. Twórczość w zakresie malarstwa, rysunku,
grafiki i fotografiki. Autor 46 wystaw indywidualnych. Brał udział w około 290 wystawach
zbiorowych. Prace plastyczne i fotograficzne
w zbiorach muzealnych, galeriach i kolekcjach
prywatnych w kraju i za granicą (Anglia, Chiny,
Niemcy, Macedonia, Norwegia, Kanada,
Stany Zjednoczone, Ukraina, Węgry).
Należy do Związku Polskich Artystów
Fotografików Okręg Świętokrzyski, Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej
w Kielcach oraz Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.

Inną formą jej artystycznego wyrazu są
wiersze, które publikowała w almanachach
poetyckich TPSP w Kielcach, jak również w czasopismach literackich „Radostowa” i „Teraz”.
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KRYST YNA

ZOFIA

SIDEŁ

TOMASZUK

TURNO

Pierwsze fotografie wykonywał aparatem
smiena około 3 klasy szkoły podstawowej.
Z pełnym zaangażowaniem zainteresował się
fotografią mając ok. 17 lat – stworzył wówczas
własną ciemnię fotograficzną. Fotografuje
głównie krajobraz świętokrzyski oraz las,
interesuje go też człowiek w krajobrazie.

Z wykształcenia m.in. oligofrenopedagog,
terapeuta socjoterapii. Aktywna zawodowo
w charakterze nauczyciela na różnych
poziomach edukacji i w grupach wiekowych.
Interesuje się twórczością, inteligencją
emocjonalną. Podczas zajęć stosuje elementy
socjoterapii wspierania rozwoju przez sztukę.

Uczestniczył w ponad 60 wystawach klubowych, pokonkursowych, poplenerowych, jest
też autorem trzech wystaw indywidualnych
(cykl wystaw pt. „Krajobraz minimalnie
uproszczony”, Busko Zdrój, Sandomierz,
Kielce). Uzyskał nagrodę Grand Prix w konkursie „Świętokrzyskie w kadrze” (2008) oraz
wyróżnienie w drugiej jego edycji (2011,
w obydwu konkursach przewodniczącym
jury był Mistrz Paweł Pierściński).

Propaguje fotografowanie jako zabawę, radość,
autoterapię, wyrażanie siebie i odzwierciedlenie relacji umysłu do świata, szansę dla osób
niepełnosprawnych na integrację z resztą
społeczeństwa. Pokazuje, że wejście w magiczny krąg sztuki możliwe jest dla każdego z nas.
Członek Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej.

Urodzona w Słupsku. Mieszka w Końskich. Absolwentka Państwowego Liceum
Sztuk Plastycznych w Kielcach (tkactwo
artystyczne) oraz Studium Marketingu
i Reklamy w Warszawie. Zajmuje się grafiką
komputerową, malarstwem i fotografią.
Kilkanaście lat projektowała płytki i dekoracje
ceramiczne. Aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych działaniach
fotograficznych i plastycznych. Swoje prace
prezentowała wielokrotnie na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jej grafiki i fotografie
są wynikiem obserwacji otaczającego świata
przyrody oraz efektem ludzkiej pracy. Należy
do Związku Polskich Artystów Fotografików
i Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej.

W 2018 roku zdobył Nagrodę Specjalną w Interdyscyplinarnym Konkursie Plastycznym Województwa Świętokrzyskiego „Przedwiośnie”
(w konkursie tym uzyskał nagrodę również
w 2020) oraz nagrodę w konkursie „Tu byłem”
organizowanym w ramach Ogólnopolskiego
Przeglądu Fotograficznego Ponidzie, w ramach
którego dostał nagrodę również w roku 2019
(„Z biegiem Nidy”). Jest stypendystą Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020).
Należy do Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski, Fotoklubu
Rzeczypospolitej Polskiej, Fotoklubu „Galeria”
MCK Ostrowiec Świętokrzyski oraz Polskiego
Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej Delegatura Kielce. Fotografię łączy z zamiłowaniem
do wędrówek po Górach Świętokrzyskich,
często wraz z Klubem Turystów Pieszych
PTTK „Przygoda”, do którego należy.

MAREK

WIESŁ AW

TOMASZUK

TURNO

Urodzony i mieszkający w Białymstoku,
od czterdziestu lat zawodowo zajmuje się
fotografią techniczną i naukową. Nauczyciel fotografii w technikum zawodowym.
Uczestniczył w ponad 110 wystawach
indywidualnych i zbiorowych. Członek
Kapituły Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej.

Urodzony w 1953 roku w Końskich.
Autor licznych wystaw indywidualnych.
Uczestniczył wielokrotnie w prezentacjach
zbiorowych. Uczestnik wielu działań
fotograficznych i plastycznych.
Jego preferowaną techniką obrazowania jest
gumografia. Fotografuje krajobraz, architekturę, martwą naturę oraz sceny rodzajowe. Jego
prace znajdują się w kolekcjach oficjalnych
i prywatnych. Reprodukowane są w katalogach
oraz albumach artystycznych. Jest członkiem
Związku Polskich Artystów Fotografików oraz
Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej.

STANISŁAWA

DARIUSZ

KRZYSZTOF

ZACHARKO-ŁAGOWSKA

ZAKRZEWSKI

ZA JĄC

Urodzona w 1958 r. w Przemyślu. Historyk
sztuki (Uniwersytet Jagielloński), krytyk sztuki,
artysta fotografik, od 2012 roku dyrektor BWA
w Kielcach. Matka trzech synów. Autorka licznych tekstów o sztuce współczesnej: wstępów
do katalogów wystaw, recenzji, artykułów,
kuratorka wystaw i projektów artystycznych.

Absolwent Studium Fotografii Fotoedukacja
w Katowicach. Przez kilka lat współpracował
z gazetą „Dziennik Zachodni” jako fotoreporter. Od wielu lat współpracuje z Instytutem
Mikołowskim im. Rafała Wojaczka w Mikołowie,
dokumentując odbywające się tam spotkania
z poetami, artystami. Z panią Iwoną Germanek
współtworzy „MyTo Kolektyw”. Współpraca
zaowocowała już wystawami „O czym śnią
elektryczne owce” w Miejskiej Placówce
Muzealnej w Mikołowie oraz w Centrum
Sztuki Filmowej „Kosmos” w Katowicach.
Ostatni projekt „Kamienie szlachetne” został
zaprezentowany na wystawie w Galerii
u Agatki we Wrocławiu w 2019 roku.

Urodzony w 1962 roku w Kielcach. Prace
eksponował na ponad 80 międzynarodowych
salonach fotograficznych w 29 krajach.
Dziesięć wystaw indywidualnych i kilkadziesiąt problemowych wystaw zbiorowych.

Realizuje się twórczo: fotografuje, maluje,
tworzy plenerowe przestrzenne formy rzeźbiarskie z wikliny. Uczestniczka wielu plenerów
artystycznych, konkursów i wystaw – w tym 13
wystaw indywidualnych fotografii – ostatnia
20.02.2020 w galerii Rajasthan Lalit Kala
Akademi (Jaipur, Indie) i dwóch wystaw pasteli.
Laureatka ośmiu nagród i wyróżnień za
fotografię, dwóch Nagród Prezydenta Miasta
Kielce za twórczość i działalność artystyczną,
Srebrnego Krzyża Zasługi oraz Brązowego
Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Należy do Związku Polskich Artystów
Fotografików (członkini Rady Artystycznej
ZPAF), Stowarzyszenia Historyków Sztuki
(wiceprezes Kieleckiego Oddziału), Polskiego
Związku Działkowców. Wiceprezes zarządu
Fundacji im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu.
stasia.zacharko@gmail.com

Od 2016 roku działa w Projekcie KLASER, który
zajmuje się fotografią natychmiastową (typu
polaroid). Prezentacja prac miała miejsce w Kawiarni Fotograficznej w Katowicach, w Galerii
u Agatki na wyspie Tamka we Wrocławiu,
na wystawie „Bo ciciki latają w powietrzu”
w Galerii Szyb Wilson w Katowicach, w galerii
Ciasna w Jastrzębiu Zdroju. Brał również udział
w Festiwalu Technik Dawnych i Alternatywnych w Zabrzu. Obecnie student Instytutu
Twórczej Fotografii w Opawie (Czechy).

W 2015 uhonorowany tytułem Excellence FIAP
(Fédération Internationale de I’Art Photographique). Laureat kilkudziesięciu konkursów
fotograficznych. Laureat Interdyscyplinarnego
Konkursu Plastycznego PRZEDWIOŚNIE
38/2015, 39/2016 i 41/2018, Srebrny Medal
XV MBK >S-AVE THE E-ART< 2012,
Nagroda II stopnia XVI MBK DEFINICJA
PRZESTRZENI / SPACE DEFINITION
2014. Laureat BZ WBK Press Foto 2015
i GRAND PRESS PHOTO 2015.
W 2015 roku w eliminacjach krajowych został
reprezentantem Polski na World Photographic
CUP 2016 w czterech kategoriach. Laureat
12 edycji WKF NATIONAL GEOGRAPHIC.
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Krzysztof Zając

